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Rådmannens innstilling: 
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Faktaopplysning: 

Formannskapet vedtok i møte den 10.12.2018 å starte arbeidet med en ny næringsplan. Det 

ble gjort følgende vedtak: 

 
1. Lebesby formannskap vedtar oppstart av arbeidet med «Temaplan for næring – 

handlingsprogram 2019-2022».  

2. Formannskapet tar bakgrunnsdokumentet til orientering og gjennomfører et eget arbeidsmøte 

med næringsarbeid som tema.  I dette møte skal det vedtas hvordan temaplanen skal 

utarbeides og tidsplan for arbeidet. 

3. Når forslag til temaplan er utarbeidet, skal den behandles av kommunestyret.   

 

Den 14.01.2019 ble det gjennomført et arbeidsmøte i Formannskapet hvor det ble gjort 

prioriteringer som skal danne grunnlag for næringsplanen.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er visjonen at Vi tar utfordringene! 

 

Hovedmålet er formulert slik: 

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å skape morgendagens muligheter. 

Sammen med innbyggere, næringsaktører og andre interesser skal vi jobbe for å skape en 

positiv og bærekraftig utvikling i hele kommunen, basert på pågangsmot, kunnskap og 

raushet. 

 

Av Samfunnsdelens 67 ulike strategier, ble disse tre valgt ut av Formannskapet i januar-

møtet: 

 

1. Mulighetsorientert:  

 Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst og nyskaping i næringslivet, 

gjennom god dialog, gode planer, støtteordninger og tilrettelegging av 

infrastruktur.  



 Vi skal ha gode digitale løsninger og fibertilbud i hele kommunen. 

2. Mulighetsorientert: 

 Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende 

næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv) og energi.  

 Vi skal gi rom og oppmerksomhet til nye tanker og idéer.  

3. Levende: 

 Vi skal ha attraktive lokalsamfunn – med tydelige og estetisk innbydende 

bygdesentra der folk ønsker å være og oppholde seg.  

4. Det skal inngås egne avtaler med bygdebutikkene, og retningslinjene for kommunens 

fond til næringsformål skal gjennomgås og revideres.  

 

Det ble administrativt besluttet at innspill til disse 4 punktene og møter med bygdelag og 

næringsliv skulle kombineres med presentasjonen av kommunens areal- og kystsoneplan.  

 

I forbindelse med høringsperioden, ble det avholdt bygdemøter i Lebesby, Veidnesklubben, 

Kunes og Kjøllefjord i perioden 23.-25. april. Her ble det også drøftet konkrete tiltak i 

næringsplanen. Det har også i mai måned vært gjennomført møter med bygdelag, bondelag, 

fiskarlag, næringsforeningen og enkeltbedrifter. Det er fortsatt en del møter som gjenstår.  

 

Det er allerede noen punkter som peker seg ut: 

 

Mulighetsorienterte Lebesby: 

 

1. Kommunens rolle som veileder og rådgiver, med samarbeid og dialog. Næringslivet 

kan også bidra med «fadder-ordning» for nyetablerere og ulike fellesprosjekter. 

Næringsvennlig kommune-prosjekt? Etablere næringsforening/næringspark i fjorden.  

2. Kommunalt planverk som gjør det lett å komme i gang med næringsvirksomhet.  

3. Utfordringer med generasjonsskifte i servicenæringa. Kan det være aktuelt for 

kommunen å tilby lån? Det er enda et bra mangfold, men samtidig har vi mistet en del 

servicenæring og vi mangler gründere. Kan kommunen gjennomføre etablerer-

opplæring?  

4. Utfordringer med rekruttering av ansatte til ledige stillinger.  

5. Mulighetene for å etablere flere arbeidsplasser blir ikke nok utnyttet. Kan flere tilby 

store konsern servicetjenester? Det er utfordrende og næringa mangler folk som vil 

etablere seg. Kommunen kan invitere til samarbeidsprosjekt mellom konsern og lokal 

servicenæring (evt. nye aktører som kan flytte hit)?  

6. Landbruksnæringa kan også utvide sine områder, men de er små aktører og 

begrensede ressurser. 

7. Infrastruktur som flere kaimeter og flytebrygger til flåten, lagerplass for fiskeflåten er 

en mangelvare. Søppelhåndtering.  

8. Nye næringsareal både til maritim virksomhet og annet næringsliv. Mer landareal til 

nydyrking for landbruket.  

9. Moloer, mudring, bedre veier, fiber og annen infrastruktur.  

10. Negativ folketallsutvikling, svært hard konkurranse om råstoffet og permitteringer i 

industrien er noen av utfordringene. Samtidig har kommunen fått stadig flere fiskere, 

gjennomsnittsalderen går ned og antall kvotefaktorer har holdt seg stabilt.  

11. Kommunen må ha et næringsfond hvor det er mulig å søke støtte til investeringer 

også. Påfyll på jordbruksfond og fiskerifond.  



 

  

Levende Lebesby:  

 

1. Sosiale møteplasser er svært viktige og i alle møter i Kjøllefjord ble pub trukket frem 

som et viktig tiltak for bolyst og trivsel. Møteplasser har også vært et tema på møtene 

i Lebesby.  

2. I Lebesby og Veidnes mangler det også overnattingsbedrift og oppstillingsplass for 

camping.  

3. I Kunes og Veidnes er det å beholde butikkene som sosiale møtesteder veldig viktig.  

4. Søppelhåndtering, ryddeaksjoner og fjerning av bilvrak var eksempler på tiltak. 

Miljøplan? Hytterenovasjon og turistsøppel er en utfordring.  

5. Estetiske bygg i bygdene, flere benker, søppelkasser og skilt. Gang og sykkelveier.  

6. Ny svømmehall er viktig for bolyst og trivsel.  

7. Bevissthet med å handle lokalt, for å beholde en variert servicenæring og 

bygdebutikkene.  Egne avtaler med bygdebutikkene må komme på plass.  

8. Det er avgjørende å begrense pendlervirksomheten. Viktig å få ansatte til å bosette seg 

i bygdene og ikke bare bo på hybel og reise hjem i friperiodene.  

9. Viktig å få folk til å melde flytting inn til kommunen når de er her lengere enn 6 

måneder. Kommunen taper nok en del på at folk ikke er bevisste på å melde flytting.  

10. Bedre dialog og samarbeid mellom Laksefjorden og Kjøllefjord.  

 

Listen over er ikke utfyllende, og referatene fra møtene inneholder mange detaljerte punkter 

som både kommunen og næringslivet selv kan jobbe videre med. Planen er tenkt strukturert 

slik at den både favner tiltak i kommunal regi og tiltak som næringslivet/bygdelag tar ansvar 

for. Ett eksempel kan være: kommunen påtar seg ansvar for å bygge kai til større fartøy i 

Kjøllefjord, fiskerne går sammen om å bygge lagerbygg selv. Det har vært et tema i de ulike 

møtene hva næringa selv også kan ta ansvar for.  

 

Arbeidet fremover med planen: 

1. Gjennomføre de siste møtene i løpet av vår/sommer. 

2. Lage utkast til plan som behandles i formannskapet før valget – og som går på en 

«høringsrunde» hos næringslivet i september/oktober.  

3. Endelig behandling i nytt formannskap etter valget og videre til nytt kommunestyre 

som vedtar næringsplanen i desember.  

 

 

Vurdering: 

Da folkemøtene ble avholdt i april og mai orienterte næringskonsulenten om arbeidet med 

planen. Målet var å vedta ny handlingsplan for næring i kommunestyret i juni 2019. Dette var 

veldig optimistisk, og ble ikke mulig å gjennomføre da arbeidet allerede var noe forsinket,  

det dukket opp andre prosjekter og tiden strakk ikke til. Det kan likevel være en fordel at nytt 

kommunestyret får vedta planen.  

 

Hovedmålet til kommunen er det at vi skal bidra til å skape en positiv og bærekraftig 

utvikling. Rådmannen tolker dette som at kommunen legger til rette for at det skapes flere 

arbeidsplasser og at både næringslivet og kommunen lykkes med å rekruttere nødvendig 

arbeidskraft til ledige stillinger. Tilrettelegging for flere arbeidsplasser henger også sammen 

med kommunens nye areal- og kystsoneplan, hvor det kan komme flere arbeidsplasser innen 

for eks. oppdrett dersom man legger til rette for det. Tilgjengelige næringsarealer på land, og 



viktig infrastruktur som kaier, skjerming og utdyping av havner samt fiber vil også være med 

på å legge til rette for økt aktivitet, som for eks. å trekke til seg flere fiskere.  

 

Samtidig peker «alle» på at sosiale møteplasser og attraktive bygder er minst like viktig som 

annen fysisk infrastruktur. Gode kommunale tjenester i hele kommunen, og kommunens rolle 

som veileder og tilrettelegger, hvor dialog og støtte er aktuelle tema som har vært tatt opp i 

møtene. 

 

Punktene over viser at denne planen ikke kun vil dreie seg om arbeidet til 

næringskonsulenten og landbrukskonsulenten, men planen skal være et verktøy for hele 

organisasjonen og for politikerne.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


